Hirdetmény
Hatályos 2018. január 01-től visszavonásig

A CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet (2112
2112 Veresegyház, Fő út 53.)
53.
ZÁLOGHITELEZÉSI tevékenységet folytat a ZÁLOGLÁNC KFT. (2151
2151 Fót,
Fót Móricz Zs.
u. 2.) 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 24. sz. alatti ZÁLOGFIÓKJÁBAN..

A záloghitel időtartama 90,, 45, vagy 30 nap. A lejáratot követő 30 napig ki nem váltott
zálogtárgyat a Takarékszövetkezet értékesíti.

FUTAMIDŐ

KAMAT

90 nap
45 nap
30 nap

évi 13%
évi 13%
évi 13%

KEZELÉSI
KÖLTSÉG
egyszeri 4,95%
egyszeri 2,49%
egyszeri 1,63%

THM
39,88%
39,83%
39,24%

KÉSEDEMI KAMAT:: ügyleti kamat + évi 7 % a 90 napos, 45 napos, és 30 napos futamidő
esetén
KÉSEDELMI KEZELÉSI KÖLTSÉG
KÖLTSÉG: tizenöt naponkénti 1,5% 90 napos, 45 napos, és 30
napos futamidő esetén
KÉSEDELMI TÁROLÁSI DÍJ: 9 % 90 napos, 45 napos, és 30 napos futamidő esetén
Naptári
aptári napokra a lejárat napját követő naptól a kiváltás napjáig
napjáig- a kiváltás napját is
beleértve- kell megfizetni kiváltáskor vagy futamidő hosszabbításkor
PROLONGÁLÁSI DÍJ:: egyszeri 6 % 90 napos, 45 napos, és 30 napos futamidő esetén
A zálogdíj megfizetése
A kölcsönösszeg folyósításakor esedékes a kezelési költség. A kölcsönösszeg
visszafizetésekor esedékes a kamat, ill. késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat és a
késedelmi kezelési költség, valamint hosszabbítás esetén a prolongálási díj.
A kamat megállapítása napi kamatszámítással történik.
A kamatszámítás módja: (kölcsön összege x kamatláb x kamatnapok száma) / 36
360 nap
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A zálogkölcsön
logkölcsön összege maximum a zálogérték 70 %
%-aa lehet. Az egy zálogjegyre adható
zálogkölcsön minimális összege 1 000,
000,-Ft, maximális összege 1 700 000,-Ft.
Ft.
Reprezentatív példa 90 napos futamidő esetén:
kölcsön összege:

100 000,- Ft

kifizetett összeg:

100 000,-Ft

rögzített hitelkamat, évi:

13%

3 250,-Ft

kezelési költség egyszeri:

4,95%

4 950,-Ft

THM

39,87%

visszafizetendő összeg:

108 200,-Ft

Reprezentatív példa 45 napos futamidő esetén:
kölcsön összege:

100 000,- Ft

kifizetett összeg:

100 000,-Ft

rögzített hitelkamat, évi:

13%

1 625,-Ft

kezelési költség egyszeri

2,30%

2 490,-Ft

THM

39,83%

visszafizetendő összeg:

104 115,-Ft

Reprezentatív példa 30 napos futamidő esetén:
kölcsön összege:

100 000,- Ft

kifizetett összeg:

100 000,-Ft

rögzített hitelkamat, évi:

13%

1083,-Ft

kezelési költség egyszeri:

1,63%

1630,-Ft

THM

39,23%

visszafizetendő összeg:
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102 713,-Ft
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Kézizálogba vonható tárgyak
A hitel
tel fedezete „kézizálog”, jelen esetben nemesfém, nemesfémből készült tárgy, kivéve a
törvény által tiltott tárgyak, pl. kegytárgy
A kézizálog tárgya csak olyan, a személyi tulajdon körébe tartozó tárgy lehet (nemesfém,
nemesfémből készült tárgy) amelynek tulajdonjoga korlátozás nélkül átruházható,
kereskedelmi forgalomba hozatalra és zálogkezelésre (zálogőrzésre) alkalmas.
A kézizálogként elfogadható tárgyak zálogba vétele közérdekből vagy gazdasági érdekből
indoklás nélkül megtagadható, vagy határozott iidőre
dőre felfüggeszthető, vagy külön feltételekhez
köthető.
A kézizálogul el nem fogadható tárgyak felvételét minden indoklás nélkül meg kell tagadni.
A zálogba adó kizárólag devizabelföldi lehet.
Zálogtárgyat nem fogadunk el cselekvőképtelen, vagy korlátoz
korlátozottan
ottan cselekvőképes
személytől. Ilyen személyek kiváltást sem eszközölhetnek.
Kényszerértékesítés elszámolási módja
A zálogkölcsön lejáratát követő 30 napig (illetve annak a hónapnak a végéig, amelyre a
lejáratot követő 30. nap esik) ki nem váltott zálogt
zálogtárgyak
árgyak értékesítésre kerülnek.
Az értékesítés napja előtt 30 nappal a Szerződés szerint érintett fiókban kifüggesztésre kerül
az értékesítésre váró tárgyak listája (zálogjegy szám szerint), mely lista egyben
hirdetményként szolgál az Ügyfelek értesítésére.
Amennyiben az Ügyfél a Közvetítőnél a zálogjegy bemutatásával elszámolásra jelentkezik,
abban az esetben a Közvetítő az Ügyféllel elszámol. Az értékesítést követően a befolyt vételár
és az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségekről készült elszámo
elszámolás szerint,
amennyiben az elszámolás az Ügyfél részére kiadandó (kifizetendő) összeget mutat, azt az
Ügyfélnek helyben készpénzben megfizeti.
Az Ügyfél a részére járó összeg kiadását az értékesítést követő 5 éves elévülési időn belül
követelheti a Kiemelt közvetítőtől azzal, hogy a Közvetítő az Ügyfélnek járó összegre
kamatot nem fizet.
A kényszerértékesítésre vonatkozó részletes szabályokat az Üzletszabá
Üzletszabályzat 7. fejezete
tartalmazza.
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